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گفتگوی اختصاصی پنجره  ایرانیان با مدیر بخش 
خاورمیانه، آفریقا و اقیانوسیه شرکت سودال بلژیک:

کوئن وویــت )koen wuyts(، مدیر 
بخش خاورمیانه، آفریقا و اقیانوســیه 
وی  است.  بلژیک  شــرکت ســودال 
بین الملل  بازرگانی  ارشــد  کارشناس 
و از مدیران ارشــد شــرکت سودال 
اســت. شــرکت ســودال بلژیک از 
زمینه  در  فعال  بزرگ ترین شرکت های 
تولید چســب و فوم در دنیا است که 
محصوالتــش به 130 کشــور صادر 
با  به تازگی  ســودال  شرکت  می شود. 
دارد  پارس قصد  تاســیس ســودال 
نظارت بیشتر و مســتقیمی بر فروش 
داشته  ایران  در  و عرضه محصوالتش 
گردهمایی  منظــور  همین  به  باشــد. 
با حضــور همکاران ســودال پارس و 
جمعی از فعاالن صنعت چســب و فوم 
و در و پنجــره ایران، آبان ماه ســال 
جــاری برگزار کرد. کوئــن وویت که 
به منظور شــرکت در ایــن گردهمایی 
در هتل اســپیناس حضــور پیدا کرده 
بــود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار 
پرسش های  به  ایرانیان  پنجره  نشریه 
مطرح شده پاســخ گفت. ضمن تشکر 
از دکتر فرشید بیات که زحمت ترجمه 
این گفتگو را به عهده داشت توجه شما 
را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

سودال؛ اندیشه جهانی
عملکرد منطــقه ای
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ابتدا درباره شرکت سودال و دلیل حضور این شرکت در بازار ایران 
کمی توضیح دهید؟

سودال یک شــرکت بزرگ بین المللی و صد درصد خانوادگی است که در سراسر 
دنیا فعالیت گســترده ای دارد. ما درباره ایران و فعالیت در این کشور بسیار خوش بین 
هســتیم و احساس می کنیم ارزش های مشترک فراوانی داریم. ما در شرکت سودال 
تمایل داریم فعالیتمان در ایران بسیار گسترده تر و طوالنی مدت باشد و از حاال برای 

50 سال آینده برنامه داریم.
چــه محصوالتی را برای بــازار ایران در نظــر گرفته اید و آیا این 

محصوالت با آخرین تکنولوژی روز دنیا به ایران عرضه می شوند؟
ما فکر می کنیم کشــور ایران به محصوالت ما و تکنولوژی تولید آن نیاز فراوانی 
دارد. تکنولوژی تولید ســودال جهانی اســت و همه محصــوالت ما در هرجایی که 
تولید و عرضه شود از یک استاندارد واحد و قابل قبول برخوردار است. برای ما فرقی 
نمی کند که بازار هدف ما ایران باشد یا هر کشور دیگر و تمامی محصوالتمان را در 

بهترین سطح کیفی به بازار عرضه می کنیم.
بسیاری از مصرف کنندگان محصوالت شما نسبت به میزان کارایی 
و عایق بنــدی محصوالتتان دغدغه دارنــد. در این خصوص کمی 

توضیح دهید؟
ســودال برندی است که محصوالت آن در ســطح کیفی باالیی تولید می شوند و 
این روند در طول 50 ســال سابقه این شــرکت امری تثبیت شده است و نیازی به 
گفتن ما ندارد. ما تالش می کنیم محصوالتمان را که همیشــه در ســطح خوبی از 
استاندارد تولید می شــوند و روزبه روز هم در حال ارتقاء هستند به بازار ایران عرضه 
کنیم و امیدواریم مصرف کنندگان ایرانی مانند همه جای دنیا از محصوالت ســودال 

راضی باشند.
در حال حاضر شــرکت سودال در چند کشــور فعالیت دارد و برای 
بازار جمهوری اسالمی ایران چه ســهمی را پیش بینی کرده است؟ 
آیا محصوالت ســودال فقط از طریق نمایندگی رسمی به بازار ایران 

عرضه خواهد شد؟
طرز فکر و سیاســت گذاری ســودال در همه جای دنیا حضور در بازار آن کشــور 
به صورت بلندمدت اســت و در حال حاضر در 130 کشــور دنیــا این فعالیت انجام 
می گیرد. سیاست گذاری و برنامه ما برای ایران هم به همین شکل است و به همین 
منظور شرکت ســودال پارس را که متعلق به سودال بلژیک است در ایران تاسیس 
کردیم تا به صورت مســتقیم بر روی کیفیت و نحــوه عرضه محصوالت ما نظارت 

داشته باشد.
چه شناختی از بازار ایران دارید و برای رقابت با محصوالت مشابهی 

که در این بازار وجود دارد چه برنامه ای دارید؟
ما شــناخت خوبی از بازار ایران داریم و این را هم می دانیم که محصوالت تقلبی با 
کیفیت پایین در این بازار وجود دارد. ما در این خصوص تکلیفمان مشــخص است و 
وارد جنگ قیمت با کسی نمی شویم چون سطح کیفیت و استاندارد محصوالتمان باال 
است و قیمت محصوالتمان نیز مشخص است پس نیازی به مسائل حاشیه ای نداریم.

می دانیم که تکنولوژی در ســودال ثابت نیســت و محصوالت این 
شرکت همواره در حال ارتقاء و به روزرسانی می باشند. آیا این مسئله 
در ســودال به عنوان یک سیاست نهایی شــده است و ما می توانیم 
امیدوار باشیم که محصوالت آتی سودال همواره با آخرین تکنولوژی 

روز به بازار ایران عرضه می شوند؟
تنهــا راه موفقیت ما این اســت که با تکنولوژی روز دنیا جلــو برویم و به جز این 
راه دیگری برای پیشــرفت و ترقی ما وجود ندارد. سودال یکی از بزرگ ترین مراکز 
تحقیق و توســعه )R&D( را در دنیا دارد و بســیاری از استانداردهای جهانی این 

صنعت در این مرکز و توسط شرکت سودال به دنیا عرضه می شود.

آیا ســودال آمادگی این را دارد که بــرای مصرف کنندگان ایرانی 
دوره های آموزشی برگزار کند؟

به نظر مــا این محصوالت باید با علم و تکنولوژی آن به بازارهای جهانی عرضه 
شــود چراکه در غیر این صورت کاری ناقص خواهد بود و مانند صندلی  اســت که 
یکی از پایه های آن وجود ندارد پس ســرپا نخواهد ایستاد. سیاست کلی و اعتقاد ما 
بر این است که تمامی مشتریان حتی مصرف کنندگان نهایی از علم و دانش استفاده 
از محصوالت ســودال آگاهی کامل داشــته باشند چراکه این کار به نفع ما و رشد و 

توسعه بازار ما خواهد بود.
 چون هدف ما مانند همه نقاط دیگر دنیا، ماندن در بازار ایران اســت و برای یک 
فروش مقطعی و گذرا نیامده ایم به همین دلیل الزم است که همراه با محصوالتمان، 
علم و تکنولوژی آن را هم عرضه کنیم تا بازار ثابت و دائمی برای سودال ایجاد کنیم.

آیا فعالیت سودال در ایران در سطح بازرگانی می ماند یا می توانیم 
امیدوار باشیم که در سال های آتی با احداث کارخانه در ایران، ما هم 

به جمع تولیدکنندگان محصوالت سودال بپیوندیم؟
قدم اول در هر کاری این اســت که پیش زمینه های آن ایجاد شود. در این زمینه 
هم الزم اســت که ما ابتدا بــازار محصوالتمان را در ایران ایجــاد و تقویت کنیم، 
محصوالتمان را به مشــتریان و مصرف کنندگان معرفی کنیم تا در قدم های بعدی 
بــه احداث کارخانه و تولید محصول بپردازیم. وقتی ما می گوییم برای کار بلندمدت 
به ایران آمده ایم مطمئنا قدم های بعدی توســعه بازارمــان در ایران نیاز به کارهای 
بزرگ تری ازجمله احداث کارخانه و تولید محصول خواهد داشــت همان طور که در 

سایر کشورها هم این اتفاق افتاد.
آیا نگران برگشتن تحریم ها و برهم خوردن روابط تجاری در ایران 

نیستید؟ چشم انداز روابط را چگونه می بینید؟
ما هیچ نگرانی در این مورد نداریم چراکه روابط تجاری و بازرگانی ایران و بلژیک 
در سطح بسیار خوبی است. ما با آمریکا و سایر کشورها کاری نداریم و آنها هر کاری 
می خواهند برای خودشان بکنند و درواقع سیاست های آنها تاثیری بر کار ما ندارد. ما 
برای کار بلندمدت به ایران آمده ایم و در این راه از هیچ مســئله ای تاثیر نمی گیریم 

و هدفمان را دنبال می کنیم.


